
Milí okwažané, 

většina z Vás asi dnes už ani netuší, že náš staroslavný kmen kdysi dávno vydával i svůj časopis. Ano 

byl to PEMIKAN. Poslední ( historicky 41.) číslo vyšlo před dlouhými 5 lety. Zájemcům o historii 

doporučuji prostudovat 3 čísla Nového Pemikanu, která jsou na našem webu ke stažení.

U příležitosti 50.sněmu (a blížících se 15. narozenin Okwaha) jsem se rozhodl  namíchat pro Vás 

novou, hutnou směs, která Vás nabije novou energií  - prostě pemikan. Tentokrát je to v podstatě

výroční zpráva kmene – přehled činnosti v uplynulém roce 2012 + finanční zpráva. Budu rád, když do 

dalšího – potáborového čísla přispějete – článkem o něčem nebo někom zajímavém, obrázkem, 

povedenou fotkou, tipem, inzerátem apod. Pokračování je zkrátka na nás všech …

Co dělalo OKWAHO v roce 2012

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HELFŠTÝN ( 7. ledna ) Tradiční účast na akci pořádané turisty. 9 dětí a 5 

dospělých vyrazilo pěšky z Hranic přes Rybáře a Lipovou skalku. Na oběd a pár her jsme se zastavili 

pod cvičnými skalami Gabrielka, na hradě nalezli organizátory, vyzvedli diplomy a pak se pěšky vydali 

na autobus do Lipníka.

IWC – SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ NA BEČVĚ (16. ledna)  Již několik let vyrážíme o třetím lednovém 

víkendu sčítat zimující vodní ptáky na řece nad naším městem.  Letos nás bylo 7. Za ta léta už řeku 

známe jako své boty, ale i tak nás občas něco překvapí. Největším objevem byl topol „načatý“ bobry, 

který má cca 150 cm v průměru!

BBB – BESKYDSKÉ BĚŽKOVÁNÍ NA BÍLÉ (28. ledna) Jeden z nejhezčích víkendů této zimy. Škoda jen, 

že jsme jeli pouze 4.  Vyzkoušeli jsme klasický běžkařský okruh z Bílé na Bílý kříž – Gruň  - Staré 

Hamry a zpět na Bílou. Celkem asi 30 km, nádherné počasí – doslova ladovská zima, výhledy na Malou 

Fatru, perfektní stopa …
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ZIMNÍ VÝPRAVA A SNĚM - KÝCHOVÁ (3.- 5. února)

Mrazivé počasí, spousta sněhu a den volna navíc. 

Stalo se u nás tradicí, že kmen včetně rodičů a 

plantážníků vyjede na nějakou základnu.Tentokrát 

jsme do Javorníků, do údolí Kýchová, vzali bežky. 

V sobotu byl proveden pokus pod vedením Áji 

dojet na lyžích na Kohútku – ten ale díky drsnému 

počasí nevyšel. Zato byl mráz využit k výrobě 

barevných ledových koulí, které pak se svíčkami 

byly hlavní ozdobou sněmovního kruhu. V sobotu 

večer se totiž konal 45. sněm kmene, kde se udělila 

kupa korálků i 14 orlích per. Náčelník připravil sněmovní hru – Nodintopu. Nedělní dopoledne bylo 

věnováno úklidu a zimním radovánkám v okolí chaty.

DAPHNE – VÝPRAVA ZA LÝKOVCI (18. března) Jarní sluníčko vylákalo 

většinu mladších okwažanů na vycházku do lesů mezi Opatovicemi a 

Hranicemi. U Kyselky jsme zkoušeli zdatnost (skoky přes potok), i 

kormidlování člunů z kůry. Pátrali jsme po tajemném keříku lýkovce – nakonec 

jsme jich v jednom koutě našli několik desítek. Na oběd jsme na ohni vařili 

jarní polévku a cestou do Hranic pak stihli i pár vykutálených bodovacích her a 

soutěží.

JARNÍ SNĚM VE VĚTRNÉM ÚDOLÍ  (21. – 22. 

dubna)  Dubnové táboření a sněmy na našem 

hlavním sněmovišti mají neopakovatelnou 

atmosféru. Rašící buky, chladná rána, zpěv ptáků, 

houkání sov. Lesní lukostřelba, horští čolci 

v kaluži, společná večeře před sněmem. Škoda 

jen, že většina dorazí na místo až v sobotu okolo 

poledne… Na večerním (46.) sněmu bylo uděleno 

5 orlích per převážně mladším okwažanům. 

Slavnostním obřadem byla do kmene přijata Eliška.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU (28. dubna) Ob rok pořádáme tuto ornitologickou 

akci, na kterou zveme i veřejnost. Letos to bylo počtvrté.  Pod vedeném 

Jardy Kolečka (z MOSu) jsme vyrazili na kolech od Plovárny směrem na 

Rybáře a přes Valchu zpět do Hranic. Vedle asi 20 okwažanů a plantážníků 

dorazilo i 6 „bledých tváří“. První zastávka byla hned u Pískáče, kde měl 

Jarda od časného rána natažené sítě – v nich uvízli třeba budníček, zvonek, 

mlynařík či pěnice černohlavá – takže jsme viděli zblízka i kroužkování. 

Celkem bylo možno během tří hodin vidět či slyšet 27 druhů ptáků.



VÝPRAVA NA NĚČÍN (28. - 29. dubna) Dojmy z 

„vítání“ ještě nedozněly, a už bylo možno spatřit 

batohy obtížené postavičky mířící podvečerem ze 

Spálova do údolí Něčínského potoka. Jako na 

potvoru jsme si pro vandr vybrali termín, kdy 

v Klokočově probíhala technoparty, a tak to bylo 

opět s ne-tradiční zvukovou kulisou. Pro některé 

to bylo první táboření letos, pro některé v životě 

… Větrné počasí dalo vzniknout unikátní hříčce 

Větrné pexeso. Došlo i na večerní koupání 

v Odře, a v neděli pak na krásnou cestu přes řeku, 

kamzičími chodníčky na poutní místo Mariastein  

a do Heřmánek na vlak.

SJEZD BEČVY (1. května)  Volný den, letní počasí, dostatek vody v Bečvě. Od mostu v Hustopečích 

vyráží dolů po řece konvoj nafukovacích lodí a v nich skoro celé Okwaho. Někdo kouká po ptácích, 

někdo aby se opálil. A skoro všichni se zapojí do sportovně 

bojové hry, spočívající v umístění růžového míče z hladiny do 

lodě jiné posádky. Tradiční zastávky jsou na náplavu u Černotína 

(oběd) a v lázních na oplatky.

VÝPRAVA DO BESKYD - OTEVŘENÍ NS GODULA (26. května)

CHKO Beskydy oslavuje Evropský den parků a v rámci tohoto 

svátku se v obci Řeka otevírá nová naučná stezka na bájnou horu 

Godula. A poněvadž Hočhóka byl jedním ze spoluautorů stezky, 

cítil potřebu ji „vyzkoušet“ na dětech kmene. Byla z toho hezká 

výprava, zpestřená plněním úkolů, které rozdal na papíře pan 

starosta v goralském kroji. Za splněný úkol dostali všichni 

nějakou drobnost – my pak navíc ulovili další políčko 

v zápisníku Beskydského poutníka z končin, kam moc často 

nejezdíme.

BÍLÉ KARPATY – ČERTORYJE (1.-3. června)

Díky grantu města Hranice jsme se na začátku 

červa v  počtu 22 duší vydali na přírodovědnou 

exkurzi  na jih CHKO Bílé Karpaty. Útočištěm 

se nám stala Salaš Travičná nad Tvarožnou 

Lhotou – svérázné zařízení plné neobvyklostí a 

zvířátek – což se líbilo bez výjimky všem 

dětem. V sobotu jsme se vydali na túru do a 

přes NPR Čertoryje. Bohužel díky suchému jaru 

zde ještě prakticky nekvetly orchideje díky 

kterým je tato rezervace známá. Vynahradili to 

kosatce pestré, ptactvo nebeské a oskeruše –

symbol tohoto kraje. Večer jsme poseděli u 

ohýnku a pak sledovali manévry hasičů 



z poloviny okresu, když nějaký vtipálek zavolal, že u nás (na salaši) hoří … V neděli jsme se cestou 

domů zastavili u Strážnice ve vinných sklípcích zvaných plže, kde nám vinař - kouzelný dědeček, 

povyprávěl, ukázal, dal přičichnout i ochutnat slováckého tekutého zlata.

MALÁ FATRA (9. června ) Jednodenní výlet na poslední 

chvíli autobusem valašskomeziříčských ochránců přírody do 

vrátné doliny a na blízké hřebeny. Zatímco náčelník si 

vyrazil na individuální trasu, zbylých 8 okwažanů si s chutí 

prošlo Jánošíkovy diery a pak okolo Rozsutců, Stohu a na 

chatu na Grůni. Počasí a výhledy sice nebyly nic extra, ale 

horské květeně to nijak nevadilo a my si užili parádního 

výšlapu.

SJEZD MORAVICE (23. června) Krásné počasí a 

vodohospodáři upouštějí Kružberskou přehradu. Pavel 

zorganizoval bleskovou akci a zatímco ohnivec lákal (marně) 

muže kmene na ranní kosení, 15 okwažanů obsadilo 2 rafty a 

vyrazilo na vodu. Užili si parádní sjezd z Podhradí až skoro 

do Hradce nad Moravicí. Ohnivec mezitím pokosil louky 

okolo Hranic, o které se staráme, a v neděli jsme je ve 4 

lidech pohrabali, trávu odnosili…

TÁBOR LLM NA KOSÍM POTOCE (5. – 14. července)  

Dva rodinné klany (9 okwažanů) se zúčastnily ligového tábora. Prožili jsme 2 týdny v týpkách na dolní 

louce a zapojili se do všech podstatných událostí tábora – divadelní hry Noc na Karšltejně, výstavy 

v Michalových horách, Tawiskary, ježdění na koních, vycházek za ptáky, deštivého počasí, návštěvy 

z Holandska, půlmaraton, přednášek o pavoucích i vystoupení mexického indiána, pow wow i velkého 

sněmu.

TÁBOR DR. ŠMAKA V MLÝNKÁCH    (4. – 12. srpna) Vyvrcholením 

celoroční činnosti je kmenový tábor v druhé polovině prázdnin. Již 

počtvrté jsme vztyčili naše týpí v údolí Mlýnky u Adolfovic 

v Jeseníkách. Letošní celotáborová hra, připravená Tobym, byla na 

motivy Tolkienova Hobita. Ke slovu tak přišly měkčené meče a štíty, 

což si užívali hlavně hoši (a tatínci ). K nezapomenutelným etapám 

patřilo setkání s Glumem  v jeskyni (pod mostem), zabití draka 

Šmaka  a finální bitva se skřety.  Závěr tábora byl sice trochu 

zmáčený, ale přesto jsme přijali novou 

členku (Ivu) a na táborovém (47.)

sněmu ocenili snažení všech dětí. 

Zlatým hřebem tábora bylo společné 

foto v nových kmenových tričkách.



NA KOLECH DO TĚŠIC   (8. září) První sobotu školního roku jsme vyjeli v takřka dvacetihlavém 

pelotonu na kolech do Dolních Těšic. Ve zdejší přírodní památce jsme hledali, našli a zlikvidovali 

invazní netýkavku. Při hledání děcka vyplašila srnce, a ten mezi ně vlítnul a skoro jich několik „sejmul“ 

. Zastavili jsme se také na hezké výhledy, zrající švestky a zkontrolovat jak pokročila stavba 

rodinného domu jedné naší členské rodiny.

VÝPRAVA DO KRKAVCE (15. září) Klasická celodenní výprava do okolí Hranic, 17 dětí + 3 dospělí. 

Cestou od autobusu do Temných skalek jsme sehráli řadu terénních her, hledali plody dřevin. Na bájném 

svahu Mastiláku, po dlouhých letech vyčištěném od náletových dřevin, jsme si zaběhali divoký slalom a 

pak si pod ním na ohništích ponechaných brigádníky uvařili bramboračku k obědu. Na loukách u srubu 

KamTam se odehrála velká hra Námořní blokáda, kdy proti sobě bojovali 4 flotily převážející různé 

komodity.  

RYCHLEBSKÉ HORY (13. října)

Druhá z „dotovaných“ exkurzí“ – tentokrát 

nás jel plný autobus (40 lidí) a cílem byl 

severozápad našeho kraje.  Za úsvitu jsme se 

na skok zastavili v CHKO Litovelském 

Pomoraví a proplazili se jeskyní Podkova na 

Třesíně. Druhá zastávka byla až v jeskyních 

Na Špičáku, kde jsme obdivovali nádherné 

srdcové chodby. A pak už jsme se rozdělili 

na 2 skupiny podle výkonnosti a věku a 

zatímco mladší šli z Javorníku do Račího 

údolí a na hrad Rychleby, starší a zdatnější 

zdolali Borůvkovou horu i s rozhlednou, 

nasbírali domů hromady hub (a pazourků) a díky drzé lišce, co se nám předváděla na rozcestí, sešli z

cesty a protáhli si túru o další 3 km. Nicméně nádherný pseudogotický kostel v Travné jsme neminuli, 

stejně jako radioaktivní pramen a zahradu plnou trpaslíků. Cestou domů se v autobuse zpívalo tak, že po 

ukolébavkách většina lidí usnula. 

DOKOSNÁ - PODZIMNÍ BRIGÁDA NA 

KOBYLANKÁCH (20. října)

Za krásného baběletního dopoledne se nás 

sešlo více než 20. A zatímco mužové se 

střídali s křovinořezem, postupně 

přicházející zbytek kmene a plantážníci 

hrabal, nosil a kupil biomasu. Prckové si 

v ní budovali bunkry. Návštěvou nás 

poctila Kača z Radíkova, která spolu 

s dětmi dovezla i dvě kozy. Pošík 

s pomocníky pohrabal a spálil seno na 

Velké Kobylance, zbytek pracoval na 

velké louce u Malé Kobylanky. V poledne 

jsme si udělali ohníček a pekli zemáky, po práci se hrál lakros a v lese jsme postavili lukostřelnici –

prostě den plný činnosti.



VÝPRAVA NA ČERTŮV MLÝN  (3. listopadu) Výprava do 

Beskyd, 15 dětí, 4 dospělí. Díky zbytku peněz z grantu 

jsme si k cestě na Pustevny dovolili použít lanovku. 

Odlovili jsme tu kešku a poté jsme vystoupili na nejvyšší 

vrchol Zlínského kraje – 1203 m vysoký Čertův mlýn, 

prohlédli si bájemi opředený Čertův stůl a okolo rezervace 

Klíny došli k chatě na Martiňáku. Dali jsme si nejen 

polévku, ale i doplnili záznamy v zápisníku Beskydského 

poutníka. Malebným údolím Kobylská jsme sešli na Horní 

Bečvu na autobus.

VÝPRAVA DO TEMNÝCH SKALEK A NA 

VALŠOVICKÁ JEZÍRKA (10. listopadu)

Jedna z posledních podzimních výprav na dávné 

skautské tábořiště pod Zbrašovem. Naše řady (12 

ks) doplnilo 5 skautů a jedna maminka. Cestou 

jsme zahráli řadu pohybových her (pro zahřátí i 

pro zábavu). Pro vaření oběda jsme si nakonec 

vybrali místo až u Valšovických jezírek, kde jsme 

byli atrakcí procházejícím turistům. Ovšem naše 4 

ohniště byla zamaskována tak, že by se s jejich 

hledáním zapotil i Vinnetou.

SNĚMOVNÍ VÍKEND NA LYSÉ HOŘE

(16. - 18. listopadu) Vzhledem ke kapacitě 

chaty byla akce určena jen pro dospělé 

členy. V pátek večer jsme podnikli 

dobrodružný výstup (po tmě) k chatě 

Gabrielka, pod vrcholem Lysé hory 

v Beskydech. V sobotu jsme (někteří) vstali 

a vyběhli na vrchol na východ slunka. 

Po snídani nás pak všech 8 vyrazilo na 

celodenní výšlap okolo hory. Navštívili jsme 

mohylu na Ivančeně a prošli pralesem 

Mazák a šťastně se setkali s právě příchozím 

Pavlem.  Navečer jsme jej pak vyslali do 

větrem hučících lesů. Po jeho večerním návratu proběhl u ohně obřad přijetí nového člena kmene. Na 

něj  pak plynule navázal na 48.sněm, kde mj. proběhly volby nového náčelníka (Hočhóka) a rady 

starších. Ohnivcem se stal Toby, místonáčelníkem a písmákem Ája, strážcem wampumu zůstal Pošík. 

Bylo uděleno 14 OP. V neděli dopoledne jsme si pak odpracovali pobyt na chatě opravou přístupového 

chodníku a zábradlí u vstupu do rezervace.



VÝPRAVA NA BYSTŘIČKU  (8. - 9. prosince)

Pomikulášská výprava do Beskyd. V třeskutém 

mrazu jsme (14 lidí) putovali hřebenem 

Hlaváček na Velkou Lhotu a přes Medůvku na 

Bystřičku. Zde nás v již vytopené chatě čekala 

Ája a další 3 kamarádi a kotel zelňačky. Opět 

bylo co doplnit do BP. Věnovali jsme se 

topografii i poznávání dřevin. 

ZIMNÍ SLUNOVRAT   (22. prosince)

Předvánoční vycházka na V.Kobylanku. Na 

loučce, kde jsme se už něco napracovali, zaplál 

malý ohníček, zazněla píseň a připravili jsme 

vánoční nadílku pro zvěř. 

Zpráva o hospodaření OKWAHA

Aneb za co jsme penízky dostali (příjmy) a naopak vydali. Autorem je náš strážce wampumu, takže kdyby něco 

nebylo jasné, zeptejte se Pošíka   Ještě jednou mu na tomto místě chtěl poděkovat a vyjádřit obdiv, že to zvládá. 

Stejně tak Ája, která nám zjistila grant od Města Hranice. Všechna čísla jsou pochopitelně v korunách.

Příjmy

Brigáda (sečení pro KÚ)                          2 500

Půjčovné lukostřelecké vybavení           1 500

Úroky                                                                  2

Účastnické poplatky (tábor, výpravy)  35 925

Dotace MŠMT (poskytnuté Ligou)          9 300

Grant města Hranice (na exkurze)       15 000

CELKEM                                                    64 227

Výdaje

Stravné  (tábor, výpravy)                        10 448

Materiál (táb. Vybav., spotřeb.matr. )   16 176

Energie                                                             156

Opravy  (stanu Beskyd)                                 558

Cestovné (výpravy, Valná hromada aj.)   2 920

Ost.služby (pošta, ubyt., jízdné, vstupné...)   33 247

Ostat. náklady (bank.poplatky, příspěvky)       2 418

CELKEM                                                               65 923

Výsledek hospodaření                                      -1 696

PEMIKAN  je velmi nepravidelně vycházející časopis kmene Okwaho. 4.číslo (historicky 42.) vychází na konci 

měsíce trávy l.p. 2013 v nákladu 30 kusů. Pro členy kmene a příznivce v tištěné podobě, pro ostatní je 

k dispozici na webu kmene. Sestavil Hočhóka, foto Ája a Roman.



  Co s sebou a co na sebe

  Když vyrazíme na výpravu             

Co na sebe -  v létě

- krátké kalhoty nebo sukně

- tričko (funkční prádlo)

- košile/tenká mikina s dl.rukávem

- vyšlápnuté boty – nejvhodnější jsou 

lehké pohorky

- dobře padnoucí a pot sající ponožky

- čepice nebo šátek na hlavu (ochrana 

před sluníčkem)

Do batohu: větrovka nebo bunda s kapucí, 

dlouhé kalhoty  (obojí raději bavlněné, 

nenápadných barev)

   v zimě

- spodky (punčocháče vhodné nejsou)

- tričko nejlépe funkční 

- kalhoty nejlépe vodoodpudivé ale prodyšné

- košile, tenká mikina

- teplá (flísová) mikina nebo svetr

- tenčí bunda nebo větrovka s kapucí – opět nejlépe 

vodoodpudivé , ale prodyšné

- čepice + rukavice + šátek nebo šála na krk

- vyšlápnuté vodoodpudivé boty – nejvhodnější jsou dobře 

ošetřené kožené pohorky; sněhule apod. jsou vhodné jen 

na krátkou vycházku

- tenké (bavlněné) + teplé (vlněné) ponožky do bot

- návleky (kamaše) – aby do bot nepadl sníh

Do batohu: náhradní rukavice a (teplé) ponožky, flísová bunda či 

vesta nebo svetr,  termoska s čajem

     Co do batohu na jednodenní výpravu:

 šátek    (nejlépe bavlněný a raději větší)

 zápisník + tužka ( příp. i Beskyd.poutník)

 uzlovačka (2-3m pevné šnůry)

 průkaz na bus/vlak (děti starší 10 let) 

 svačina 

 láhev s pitnou vodou  ( min. 0,5l)

 zavírací nůž 

 pláštěnka/ pončo

 KPZ-ka

      Na dvou a vícedenní výpravu:

     totéž co na jednodenní výpravu + navíc

 batoh , do kterého se vše vejde 

 karimatka (+ v příp. táboření také igelit pod sebe)

 spacák 

 oblečení na spaní

 tulácká plachta nebo celta   ( pokud táboříme) 

 ešus v obalu (pokud se nevaří, stačí miska) + lžíce 

 hrníček  (plastový, plechový)

 baterka  (čelovka) 

 potraviny - dle rozpisu 

 přezůvky (do budovy; sandály na táboření) 

 hygienické potřeby (ručník, mýdlo, kartáček+ pasta na zuby, 

hřeben, kapesník, kus WC papíru )

 teplé oblečení = svetr nebo mikina na večer

 rezervní oblečení ( ponožky, spodní prádlo, tričko)

BATOH – kdo to myslí vážně, potřebuje 2.  Menší (objem okolo 20l), na vícedenní větší (okolo 50l). Máte-li možnost výběru, 

volte takový, kde můžete regulovat objem (velikost) – např. pomocí bočních pásků, nastavitelným „límcem“ v části kudy se plní. 

Důležité jsou pásky a kapsy na vnější straně, pomocí kterých upevníte k batohu karimatku a další výstroj. Školní batohy se zipem 

se hodí opravdu jen do školy (čím víc zipů tím víc problémů). Barvy spíš nenápadné, ale nesmí chybět reflexní prvky.

CO DO PŘÍRODY NEBRAT:  šperky, MP3 aj. přehrávače a další "zábavnou" elektroniku či  pyrotechniku, jakékoliv omamné 

látky (vč. cigaret a alkoholu).




